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DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 ara

La Generalitat valora aplicar no-
ves regulacions per accedir a la
renda mínima d’inserció. Empresa
i Ocupació retirarà l’estiu que ve la
prestació a tots els beneficiaris
que l’hagin cobrat 60 mesos.

i Ocupació pretén avaluar amb els
ajuntaments de quina manera es
pot gestionar l’exclusió dels percep-
tors que fa 60 mesos que cobren
l’ajuda econòmica, que supera els
450 euros mensuals de mitjana.

El departament de Felip Puig es-
tudia l’aplicació d’aquests requisits
d’accés quan encara no han enlles-
tit la reforma de la RMI, anunciada
a principis d’any. Al febrer, el conse-
ller ja va insistir que la norma havia
quedat “desfasada”. Puig va expres-
sar llavors la voluntat del Govern
d’aprovar una reforma que “s’adap-
ti a l’actual entorn socioeconòmic”
i que “intenti trencar les costures de
les disponibilitats econòmiques que
condicionen les polítiques socials”.
Des d’abans de l’estiu, però, Empre-
sa no ha mantingut cap contacte
amb les entitats socials per trobar
punts d’entesa.

La Taula del Tercer Sector Social
de Catalunya, la gran plataforma de
les entitats, recorda que la revisió
plantejada pel Govern avança amb
lentitud. “No veiem passos enda-
vant i ara ens trobem amb la possi-
bilitat d’agilitzar altres requisits”,
raona Àngels Guiteras, presidenta
de la Taula, que recorda que ja hi ha
20.000 ciutadans que haurien de
cobrar la RMI i no la perceben. “És
imprescindible que el Govern estu-
diï l’impacte que tindria una mesu-
ra com aquesta”, afegeix Guiteras.
Les entitats reclamen una reforma
consensuada, també amb els agents
socials, que fugi del partidisme.e

JOAN SERRA

BARCELONA. Després de la polèmi-
ca reforma de l’estiu del 2011, que va
deixar al marge de la prestació cen-
tenars de beneficiaris i que va pro-
vocar una tempesta política –amb
compareixences incloses de conse-
llers a la Diputació Permanent del
Parlament–, la Generalitat madura
nous canvis que limitaran l’accés a
la renda mínima d’inserció (RMI).
La revisió que ara pretén fer el Go-
vern –el conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, ho ha verbalitzat
des de fa mesos– concretarà alguns
dels requisits per optar a la presta-
ció que l’executiu català ja va adop-
tar fa dos anys. En aquell moment,
es va fixar un període màxim per
percebre la RMI de 5 anys. Ara la
Generalitat ha posat la data a par-
tir de la qual s’extingirà el pagament
de l’ajuda: l’agost del 2014 es deixa-
rà d’abonar a tots els casos que l’ha-
gin cobrat més de 60 mesos.

La mesura es recull en un docu-
ment –de la direcció general d’Eco-
nomia Social i Cooperativa i Treball
Autònom de la conselleria de Felip
Puig– que sintetitza la reunió de co-
ordinadors de serveis socials de Ca-
talunya del 10 de setembre, destina-
da a debatre canvis en la RMI. En el
document de treball es recorda que
els casos de beneficiaris amb 5 anys
d’antiguitat s’extingiran a partir de
l’estiu que ve tenint en compte que
“l’informe de serveis socials no serà
preceptiu” per prendre la mesura,
tal com estableix la disposició tran-
sitòria segona de la Llei 7/2011 de
mesures fiscals i financeres. “Es vol
instaurar una nova metodologia en
què no es vinculi la pròrroga a un in-
forme de serveis socials”, exposa el
text a què ha tingut accés l’ARA. En
la reunió es va recordar que el Go-
vern ja ha revisat expedients de be-
neficiaris de llarga durada: s’ha re-
tirat la prestació als que tenien al-
tres ingressos a banda de la RMI.

Preocupació de les entitats
En la reunió del 10 de setembre es va
posar sobre la taula la “preocupa-
ció” dels coordinadors de serveis so-
cials per la repercussió que tindran
les noves limitacions en les famílies
que no tenen alternativa a la renda
mínima, tenint en compte que
molts dels beneficiaris de llarga du-
rada són casos cronificats. Per això,
en la trobada es va adquirir el com-
promís d’elaborar “un estudi de
l’impacte de la mesura”, amb la in-
tenció de “buscar alternatives i con-
sens amb els municipis”. Empresa
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El Govern vol retirar la renda mínima l’estiu
que ve als usuaris amb cinc anys d’antiguitat

Empresa i Ocupació estudiarà l’impacte que tindria la mesura amb els serveis socials d’ajuntaments

Beneficiaris
La Generalitat
ja ha deixat
de pagar l’ajut
a persones
amb altres
ingressos

Nou retard en el pagament
dels concerts del juliol del 2012

AURI GARCIA MORERA
BARCELONA. El Govern ha tornat a
endarrerir, com a mínim fins a mit-
jans de novembre, el pagament del
deute amb els serveis socials con-
certats que arrossega des del juliol
del 2012, i que havia anunciat que
pagaria aquest octubre. Ho van co-
municar ahir el president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, i la consellera
de Benestar, Neus Munté, en una
reunió amb la presidenta de la pa-
tronal de residències ACRA, Cinta
Pascual. Segons va explicar Pascual
a l’ARA, Mas i Munté van atribuir
aquest nou retard al govern espa-
nyol, que és qui farà efectiu el paga-
ment a través de la línia de l’ICO per
a proveïdors davant la falta de liqui-
ditat de la Generalitat. Del total de
70 milions d’euros corresponents
als concerts del juliol del 2012, en-
cara estan pendents de pagar 66 mi-
lions d’euros.

Segons la presidenta d’ACRA,
durant la reunió Mas va expressar
que entenia que les residències es-
tan en una situació límit, i es va
comprometre a no aplicar més reta-
llades en aquest sector en els pres-
supostos del 2014. La setmana pas-
sada el departament de Benestar va

anunciar la suspensió indefinida de
la incorporació de nous beneficiaris
a la prestació econòmica vinculada
a un servei de residència, que forma
part de la llei de la dependència. A
més, la Generalitat deu al sector les
prestacions dels actuals beneficia-
ris des del mes de gener. Un nou
deute que, de moment, ja puja a 90
milions d’euros. Davant de la peti-
ció d’un calendari de pagament del
deute i de la reactivació de la incor-
poració de nous beneficiaris, Mas
no va assumir cap compromís con-
cret, però va prometre fer-ho tan
bon punt sigui possible.

Més tancaments de residències
La presidenta d’ACRA alerta que, si
les coses continuen igual, aquest
any hi haurà el doble de tancaments
de residències que l’any passat, en
què ja van tancar 27 centres. En-
guany, doncs, la xifra de tancaments
de geriàtrics podria arribar a fregar
la seixantena. La setmana passada,
coincidint amb l’anunci de la nova
retallada a les residències, ACRA va
tenir coneixement d’un tancament.
Ahir mateix, poc després de la reu-
nió amb el president, Pascual va re-
bre la notícia que un altre centre ha
de tancar les portes.e

ACCÉS MÉS RESTRINGIT
Una protesta de l’estiu del 2011
pels canvis en la renda mínima

d’inserció (RMI). XAVIER BERTRAL


